
 بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

 نمایشگاه مجازی بسم اهلل معرفی شده در توضیحات مختصری درباره آثار موزه ای 

 بسم اهلل کاشی زرین فام مرقد قدیمی  .1

 
نسخ ایرانی روی کاشی زرین فام مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 هجری قمری )دوره ایلخانی( از نفیس ترین کاشی دوران اسالمی 206سالم اهلل علیها/ متعلق به 

 نریز زیارت نامهبسم اهلل  .2

 
ه بنامه زرین نصیب شده  نسخ داخل ترنج، بخشی از زیارتقلم زنی  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 قدیمی، متعلق به دوره قاجار. مطهر ضریح

 بسم اهلل کاشی خط برجسته ایلخانی .3

 
نسخ برجسته، روی کاشی قالبی/ به رنگ الجورد با آرایه قهوه ای و  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 سفید. متعلق به دوره ایلخانی

 

 

 

 

 

 

 



 دخول درب طالیی حرم مطهر بسم اهلل اذن .4

 

به خط ثلث، قلم زنی روی طال با گل خطایی برجسته با زمینه رنگ  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 مینایی یشمی، آغار اذن دخول روی درب طالیی حرم مطهر فاطمی/ متعلق به دوره قاجار.

 

 بسم اهلل درب منبت کاری چوبی  .5

 
حرم مطهر فاطمی متعلق خط ذوقی )آزاد( منبط کاری روی درب چوبی  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 به عهد صفوی

 بسم اهلل کاشی ستاره ای  .6

 
گوشه رنگ فندقی در زمینه سفید  8به خط نسخ روی کاشی کوکبی  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 کاشی متعلق به دوره ایلخانی.

 بسم اهلل وقف نامه زیارتی .7

 
به خط ثلث با آرایه های زرین روی چوب؛ مطلع وقف نامه ی،  «و به ثقتی بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 زیارت نامه چوبی حضرت فاطمه معصومه علیهااسالم

 



 بسم اهلل قلم زنی کتیبه ضریح مطهر .8

 

زنی زرین با زمینه مینایی الجورد، قسمتی از ضریح به خط ثلث، قلم «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 مطهر فاطمی/ دوره معاصر.

 بسم اهلل فلزی سینی واره .9

 
زیارت نامه سینی واره به خط نسخ با قلم سمبه روی فلزِ ورشو، شروع  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 فلزی

 چوب روی  کاری منبتثلث، بسم اهلل   .11

 
های زرین، روی چوب / کاری )برش استخوان( با آرایهبه خط ثلت، منبت «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 بخشی از زیارت نامه چوبی قدیمی.

 بسم اهلل قلم زنی زرین زیارت عاشورا .11

 
نامه عاشورا(، قلم زنی زرین، به خط ثلث )در شروع زیارت  «و بسمه تعالیبسم اهلل الرحمن الرحیم »

 با زمینه الجورد/  دوره معاصر )دهه چهل شمسی(

 

 



 بسم اهلل روی سند وقف نامه پارچه ای .12

 
به خط نسخ روی پارچه ) آهار مهره( آغاز سند وقف نامه. متلق به دوره  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 قاجار.

 بسم اهلل مطلع اذن دخول زیارت نامه چوبی  .13

 
یق منبت کاری روی چوپ مطلع اذن دخول زیارت با به خط نستعل «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 لق به دوره قاجار.عتزئین گل و بوته / مت

 بسم اهلل کوفی تابلو قطعات خطی  .14

 
به خط کوفی با آرایه های زرین، بخشی از تابلویی متشکل از قطعات  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

بیدآبادی/ متلعق به  خطی قدیمی به شیوه متن و حاشیه، با آرایه های زرین فاخر/ اثر استاد رضا

 دوره معاصر.

 بسم اهلل نسخ خطی آغاز سوره یاسین  .15

 
سوره مبارکه یاسین  به خط نسخ )استاد محمد حسین اصفهانی(  با  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 قمری(2261ابری سازی زرین، روی پارچه ترمه با سرلوح تذهیب متعلق به دوره صفوی )

 

 



 روی عقیق زردحکاکی بسم اهلل  .16

 
وره مبارکه کافرون به خط ثلث، حکاکی به روش گود روی عقیق زرد س «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 متلق به دوره صفوی. 

 بسم اهلل قطاعی سوره حمد .17

 
آیه زرین؛ به سوره مبارکه حمد؛ قطاعی به خط ثلث محقق دارای گل «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 خط سید حجت کشفی و قطاعی سید محسن کشفیو دوره معاصر.

 بسم اهلل دعای فرج، معرق سنگ  .18

 
به خط نسخ فارسی دانگ جلی، با گل و بوته الوان به رنگ طبیعی  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

سنگ؛ معرق سنگ اثر فاخر استاد سید حسین میره ای قمی؛ دوره معاصر/ معرق سنگ در ابعاد 

 بزرگ از موارد شاخص موزه فاطمی است.

 بسم اهلل سوره حمد روی چرم .19

 
ته، روی چرم، متعلق به دوره سوره مبارکه حمد به خط ثلث برجس «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 معاصر.

 

 

 



 بسم اهلل مطال روی پرده کعبه معظمه  .21

 
به خط ثلت قسمتی از پرده متبرک کعبه اهدایی به موزه کتیبه قرآنی  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 قبل از انقالب

 محرابیبسم اهلل معرق کاشی   .21

 
سوره مبارکه فجر به خط ثلث ؛ کاشی معرق اثر استاد سلیمی / این  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 محراب کاشی معرق، اثر نفیسی است که سوی سازنده به موزه فاطمی اهدا شده است/

 بسم اهلل سرلوحه خطبه فدکیه  .22

 

به خط ثلث محقق با سرلوح زرین، مندرج در کتیبه فوقانی خطبه  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 فدکیه حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها/ دوره معاصر

 بسم اهلل معرق ماکت چوبی برج ساعت  .23

 

ماکت چوبی برج ساعت. اثر به خط نستعلیق معرق روی تخت سَلّایی،  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 طاووسیآقای  گرانقدرجانباز 

 

 



 هلل مشبک فلزی روی توغ سوگواریبسم ا .24

 

سوره مبارکه فتح به خط ثلث مشبک فوالدی، با آرایه های اسلیمی روی توق  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

ضی در بی شامل دوتکه که قسمت کوچکتر به شکل، واقف استاد رحیم سوگواری متعلق به عهد صفوی.

ه صورت معرق و مشبک اجرا شده بدنه اصلی دارای کتیبه قرآنی بوده که بمرکز قرارداده شده است، 

ا فتحنا لک ، ان: بسم اهلل الرحمن الرحیم آغازین سوره مبارکه فتح می باشد کتیبه بیرونی عباراتاست.

 . فتحا مبینا ...

 قبه مسی مطال قلم زنی روی  بسم اهلل  .25

 

 های مینایی، متعلق بهزنی روی قبه مسی مطال با رنگبه خط ثلث، قلم «بسم اهلل الرحمن الرحیم»   

سطح بیرونی با نقوش متر، سانتی 12، بدنه شلجمی، ارتفاع حدود ی مطالاوایل دوره قاجار. )قپه مس

ا حواشی نقوش بترنج  و غیره پوشانده شده است.  گل و بوته گیاهی  و اسلیمی در قالب ترنج و نیم

 ی حاویروی قسمت باالی بدنه کتیبه های . الجورد و شنجرف تزئین گردیده استبه رنگ خطوطی 

/ یا علیم / یاغفور، بر روی بدنه اصلی کتیبه اسماء الهی مشاهده می شود: یا غفار، یا وهاب / یا رزاق

رحیم / اذا جاء : بسم اهلل الرحمن الاستآیات سوره مبارکه نصر داخل طرح های بازوبندی نوشته شده 

 (و رایت الناس / یدخلون فی دین اهلل / افواجا فسبح بحمد و ربک  الفتحنصراهلل و 

 بسم اهلل سوره حمد معرق کاری چوب  .26

 
سوره مبارکه حمد به خط ثلث معرق روی چوب با روی کیلر/ اثر  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 محمدباقر ندیمی/ دوره معاصر

 

 



 بسم اهلل خط برجسته و سبز وی کوزه سفالین .27

 
به خط ثلث، در آغاز زیارت شریف عاشورا )خط نسخ برجسته و رنگ  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 سبز(، روی کوزه سفالین. دوره معاصر.

 قاب قرآن کوچک نقره ای بسم اهلل قلم زنی روی  .28

 
 

دی نقره ای/ به خط نسممخ قلم زنی، روی قاب قرآن و دعا و حرز بازوبن «بسممم اهلل الرحمن الرحیم»

نصر من اهلل  »آیه شریفه   باقمری، 2606به شکل هشت ضلعی منظم، به سال     متعلق به دوره قاجار، 

 .در حاشیه ..... «  قل هوا هلل احد» سوره توحید و در مرکز « و فتح قریب  

 ترنج زرین بازوبند ابزار جنگی سم اهلل ب .29

 
به خط ثلث ترنج زرین، روی ساعدبند )بازوبندی( از ابزارآالت جنگی،  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 اهدایی رجال قاجاری.

 کاشی یادمان سازنده ایوان آیینه  سوره توحید دربسم اهلل  .31

 
کاشی خشتی در ابعاد سوره توحید به خط ثلث )مهدی شریفی(، روی  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

بزرگ )یادمان بانی ایوان آینه واقع در صحن امام رضا علیه السالم؛ صحن بزرگِ بارگاه مقدس 

 فاطمی(

 


